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शांभर फुट उांचीच्या जागेिरून तुला काय दिसतां आहे?



या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी १८५५ मध्ये आठ िर्ायच्या टॉम एडिसनला
पोटय ह्यूरोन, मममशगनमध्ये असलेल्या आपल्या घराच्या जिळच्या एका उांच टॉिर
िर चढािां लागत असे. हे टॉिर तयाचे ििील, सॅमुअल, याांच्या अद्भुत कल्पनेचा
पररणाम होता. टॉिरिर चढून आसपासचे विहांगम दृश्य बघण्यासाठी ते पांचिीस
सेंट घेत असत.

या टॉिरमुळे समुअलला थोड़ी प्रमसद्धि तर ममळाली परांतु तयाांचा पररिार
श्रीमांत झाला नाही. ना िान्य ककां िा ककराणा िकुान काढून तयाांना श्रीमांत झाले.

छोटा टॉम आपल्या िडिलाांना मित करू लागला. तो बागेत रोपां लाित असे. 

उगिलेल्या भाज्या गोळा करण्यासाठी तो िडिलाांना मि त करत असे आणण िोघां
ममळून भाज्या घोिा गािीत ठेित आणण घर-घर जाऊन लोकाांना विकत असत.



एिढां करूनही एडिसनचे कुटुांब एिढे समथय नव्हते की 
तयाला ते शाळेत पाठिू शकतील.

पण शाळेचा अभ्यास लिकरच बांि झाला. तयाच्या 
आईला कळले की टॉमला स्िप्नात गुांग होण्याच्या 
सियीमुळे तयाचे मशक्षक तयाला मतीमांि म्हणत.

“तयाच्या िोक्यात काहीतरी गड़बड़ आहे,” मशक्षक 
म्हणाले. तयाांचे म्हणणे होते की टॉम मूर्य होता. आईने 
तयाचे शाळेत जाणे बांि केले.

टॉम म्हणे की तयाची आई सगळ्यात अधिक
तयाची उतसाही समथयक होती .... ततने रागाने 
मशक्षकाला म्हटले की तयाांना मादहत नाही ते 
काय बोलत आहेत. तयानांतर आईने स्ितः 
तयाला मशकिायला सुरुिात केली. 



“माझ्या आईने मला चाांगली पुस्तके योग्य पद्ितीने आणण 
लिकर लिकर िाचायला मशकिली. .. आणण माझ्या समोर 
सादहतयाचे जग उघिले.” टॉम म्हणत असे.

तयाने इततहास आणण कफलोसॉफीची पुस्तके िाचली. तयाने 
मैकेतनक्स आणण इलेश्क्िमसटी आणण केममस्िीची पुस्तके िाचली. 
या पुस्तकाांनी पे्रररत होऊन टॉमने घराच्या तळघरात एक 
प्रयोगशाळा तयार केली. ततथां आपल्या एका ममत्राबरोबर तयाने 
अमसि आणण रसायनाांचे परीक्षण केले.

तयाच्या आईला काळजी िाटे की तो “आपले िोकां  उििून 
टाकेल.”



बारा िर्ायचा असताांना टॉम रेल्िेत ितयमानपत्र विकू लागला. तो 
ििेॉइटपयतं रेल्िेने येत-जात असे आणण प्रिाशाांना ितयमानपत्र,मामसकां , 
गोळ्या आणण मसगरेट विकत असे. तो दििसात चौिा तास काम करत 
असे आणण हळूहळू तयाचा व्यापार िाढू लागला.



पण हे सगळां करत असूनही टॉम केममस्िीचे
प्रयोग करण्यासाठी िेळ काढत असे. हे प्रयोग तो 
रेल्िेच्या सामान ठेिण्याच्या िब्यात करत असे. पण एका 
प्रयोगानांतर आग लागली. तेव्हा रेल्िेच्या कमयचाऱयाांनी 
रागाने तयाच्या कानािर बुक्के मारले.



ििेॉइटच्या परतीच्या प्रिासाची िाट बघत, असताांना टॉम नेहमी 
साियजतनक िाचनालयात जात असे. ततथां माांिणीत सगळ्यात काह्ली 
ठेिलेली पुस्तके िाचायला सुरुिात करे आणण एका नांतर एक पुस्तक 
िाचत जात असे. एका माांिणीतली पुस्तके िाचून सांपली की तो 
िसुऱया माांिणीकि ेिळत असे. 



ििेॉइट मध्ये ितयमानपत्राांच्या छापर्ाण्यातून फेकलेले उपकरणे चतुर 
टॉमने गोळा केली. आणण तयाांच्या मितीने तो आपले ितयमानपत्र मलहू 
आणण छापू लागला. ितयमानपत्राचे नाि होते, ‘ि हेराल्ि’. मदहन्याची तयाची 
ककां मत होती आठ सैंट. तयाचे ककतीतरी िाचक होते.

एक लेर्ात एडिसनने मलहलां. ‘श्जतकां  अधिक काम करायचां आहे, तततकां  
अधिक कायय करायचां आहे.’ ही एक अशी घोर्णा होती ज्यातून हा व्यग्र 
मुलगा आपल्या आयुष्यात आिशय तनमायण करू शकत होता.

याच काळात टॉमला िाटलां की तयाची ऐकण्याची क्षमता कमी होत 
आहे. याचां कारण तो रागीट रेल्िे कमयचारी होता का? याने तयाच्या कानािर 
मारलां होतां. की तो कां िक्टर ज्याने रेल्िेत एक दििस कान पकिून तयाला 
उठिलां होतां? की स्कारलेट ताप जो तयाला काही काळा पूिी झाला होता? 
की असा एर्ािा रोग जो तयाला िारश्याने ममळाला होता? काहीच नक्की 
साांगू शकत नाही.



ऐकण्याच्या शक्तीबरोबर तयाची व्यापारातली आिि सुद्िा कमी होत 
गेली. तयाला िाटे की टेमलग्राफच्या कायायलयाजिळ दहांिणे अधिक 
मजेिार आहे.

अजनू टेमलफोनचा शोि लागलेला नव्हता आणण लिकर तनरोप 
पोहचिण्यासाठी सगळ्यात आिुतनक सािन हे तारच होते. तारयांत्र 
चालिणारा एक यांत्र अथायत ‘की’ ने लाांब आणण छोटा दटकदटक करणारा 
आिाज करत असे, जे ‘िॉट’ आणण ‘िॅश’ चे धचन्ह होते. या ‘िॉट’ आणण 
‘िॅश’ चा क्रम एक िणय असे. िॉट-िॅशचा अथय होता ए; िशै-िशै-िॉट-
िॉटचा अथय होता झेि. प्रतयेक सांिेश िॉट आणण िशैची एक लाांब 
सार्ळी होती ज्याांना एका विमशष्ट क्रमाने पाठिले जाई.

योग्य क्रमात ‘की’ िाबून सांिेश पाठिणे आणण दटकदटक की चा 
आिाज़ ऐकून योग्य सांिेश प्राप्त करण्याची योग्यता तनमायण 
करण्यासाठी तारयांत्र चालकाला रू्प कष्ट करािे लागत असे. असे 
बुद्धिमान आिुतनक काम करतात म्हणून लोक या यांत्र चालिणाऱयाची 
प्रशांसा करत असत.. टॉमला पण एक तारयांत्र चालक व्हायचां होतां. तो 
तारयांत्र कायायलयाजिळ दहांित असे आणण लहान-मोठी मादहती गोळा 
करत असे.



एक दििस तो एका रेल्िे स्टेशनिर असलेल्या तार कायायलयाकि ेजात 
होता. तेव्हा तारयांत्र चालिणाऱयाचा तीन िर्ायचा मुलगा रेल्िेच्या रुळािर 
पोहचला. तयाचिेळी एक मालगािी येत होती.

शरू टॉम पळत मुलाकि ेगेला, तयाने मुलाला उचललां आणण तयाला 
रुळापासून िरू नेलां.



मुलाच्या िडिलाांनी कृतज्ञतेने टॉमला टेमलग्राफचे पुस्तक िाचायला 
दिले.

दििसात अठरा अठरा तास अभ्यास करून काहीच आठिड्यात टॉम 
तया व्यक्तीपेक्षा अधिक कुशल टेमलग्राफ चालक झाला. आणण लिकरच 
तयाला पोटय ह्यूरोनच्या छोट्या तारयांत्र कायायलयात काम करण्यासाठी ठेिले 
गेले.

“मी ...मेहनती होतो .... आणण पूणय दििस काम केल्यानांतर रात्री 
उमशरापयतं काम करत असे.... मी किीही रात्री ११.३०च्या पिूी घरी 
पोहचलो नाही,” टॉमने नांतर साांधगतलां होतां.



जास्त पगार ममळिण्यासाठी आणण आव्हान िाटणारे काम करण्याच्या इच्छेने,
टॉम तनश्ष्क्रय पोटय ह्यूरोनपासून िरू तनघून गेला आणण एका तारयांत्राच्या 
कायायलयातून िसुऱया कायायलयात प्रिास करत तो एक कफरता तारयांत्र चालक 
झाला. पुढच्या सहा िर्ायत तो इांडिआनापमलस, मसनमसनाटी, लूइज़विल्ले, मेश्म्फस 
आणण न्यू ओरलेंस कफरला.



तो एक रू्प चाांगला तारयांत्र चालक झाला परांतु तो याच्यािर 
समािानी नव्हता. तो आपला ररकामा िेळ तारयांत्र नीट करण्यात  
आणण तयाची िेर्भाल करण्यात आणण विजेचे प्रयोग करण्यात घालित 
असे. एका नांतर एक पुस्तके िाचत असे.

टॉम १८६८ मध्ये बोस्टनमध्ये काम केलां. हे प्रयोग करणाऱयाांचे 
आणण शोिकतयायचे शहर होते. आपल्या शहराच्या िातािरणाने उतसादहत 
होऊन टॉमने अनेक यांत्र आणण तयार करण्याचा प्रयतन केला. तयाने तार 
छापण्याचे यांत्र, आग लागल्याची सूचना िेणारे यांत्र आणण धचत्र 
पाठिणाऱया मशीनिर काम केलां.

शिेटी टॉमने तारयांत्र चालकाचे काम सोिून दिले आणण आपला 
सगळा िेळ आपल्या शोिािर र्चय करू लागला.

२२ िर्ायचा असताांना तयाने राज्य सरकार साठी विजेिर चालणारे मत 
नोंिणी मशीन तयार केले. यासाठी तयाला प्रथम पेटेंट ममळिले. हे पेटेंट 
म्हणजे हा शोि थॉमस अल्िा एडिसनने लािला याची मान्यता होती.

मशीन विफल गेले. कोणालाच ते नको होते.



तयाने पण केला की ज्या यांत्राांची मागणी नाही ते तो किी तयार 
करणार नाही. टॉमने तनश्चय केला की तो मादहत करून घेईल की 
लोकाांना कसली गरज आहे आणण तयाच यांत्राचा तो शोि लािेल.

तयाने चाांगल्या तारयांत्राचा, स्टॉक-दटकर, िीज साठिणाऱया बॅटरीचा 
आणण मसनेमा तयार करणाऱया कॅमेऱयाचा शोि लािला..

मग १८७९मध्ये थॉमस एडिसनने विजेिर चालणाऱया बल्बचा शोि 
लािला. ममणममणतया मेणबतया ककां िा व्हेलच्या तेलािर चालणारे दििे 
आणण गॅसिरच्या दिव्याची आता जगाला प्रकामशत करण्यासाठी नको 
होत.े तयाांच्या जागी प्रकाशाचे छोटेसे गोलक लोकाांचे जीिन प्रकामशत 
करण्यासाठी आले होते.



चतुर टॉम, उतसाही टॉम, शरू टॉम, मेहनती टॉम, श्जज्ञासु टॉमने
आपल्या शोिाांनी जगाला बिलून टाकलां. तयाची िरूदृष्टी तया दृश्यापेक्षा 
अधिक अपूिय होते जे तयाने टॉिरिरून पादहले होत.े या िरूदृष्टीने तो 
भविष्य बघत होता. 

आपल्या १०९३ पेटेंट्सबाबत टॉमने एकिा म्हटलां होतां, “आपल्या 
जीिनात मी एर्ाद्या दििशी काम केलां नसेल तर माझ्यासाठी तीच एक 
मौजमस्ती होती.”



लेर्काचे म्हणणां 
थॉमस अल्िा एडिसनचा जन्म ११ फेब्रुिारी १८४७ला ममलान ऑदहयोत झाला 

होता.पण तयाने बालपणाचा अधिक काळ पोटय ह्यूरोन, मममशगन मध्ये घालिला. 
लोक तयाला एलदह म्हणत असत.

एडिसन म्हणत असे की तयाच्या मनात पुस्तकाांविर्यी पे्रम तयाच्या आईमुळे 
होत.े आईने तयाला घरात मशकिलां होतां. रू्प अधिक पुस्तके िाचल्या कारणाने तो 
एक स्ितांत्र विचार करणारा झाला होता.

तयाचे १०९३ शोि िीज, सांचार, मसनेमा, आिाजाचे रेकॉडिगं, स्टोरेज बैटरी आणण 
मसमेंट याबाबत होत.े हे सारे शोि न्यू जसी आणण िेस्ट ऑरेंजच्या प्रयोगशाळेत केले 
गेले होते. तयाच्या नािािर अनेक कां पन्या होतया ज्यात सगळ्यात महतिाची होती
न्यूयॉकय  मसटीची िीज कां पनी, कां सोमलिटेेि एडिसनची होती..

व्यापारात एडिसन एक तनष्ठुर स्पियक होता. मसनेमा जगताच्या अग्रणी 
तनमायतयाांना यांत्रािर तयाचा एकाधिकार आििला नाही. हॉलीिुि मसनेमाची राजिानी 
यामुळे झालां कारण या जागेपासून एडिसन िरू होता.

एडिसनची िसूरी व्यापारी लढाई टेस्ला बरोबर झाली होती, श्जचा तो एकेकाळी 
कमयचारी होता. टेस्लाने एसी करांटचा शोि लािला होता. का एसी करांट सहजतेने िरू
पयतं पोहचू शकत होती. परांतु एडिसन िीमस करांटचा समथयक होता. तयाचां म्हणणां 
होतां की एसी करांट जीिघेणा आहे.आपलां म्हणणां मसद्ि करण्यासाठी तयाने विजेने 
प्राण्याांना मारण्याचे बीभतस साियजतनक प्रयोग केले. पण शिेटी टेस्लाचे एसी करांट 
सिय जगात प्रचमलत झाले.

एडिसनचे तनिन १९३१ मध्ये झाले.


